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 چكيده
در بيماران همودياليزي ازبين عوامل تنش زاي فيزيولوژيكي عامل خستگي شيوع بيشتري ازبقيه عوامل هدف: 

خستگي بيماران  ميزان بر پشت استروك سطحي روش به ماساژ اين پژوهش با هدف تأثيردارد. تنش زاي فيزيكي 
  همودياليزي  انجام شد.

بيمار  60اين پژوهش كارآزمايي باليني در بخش دياليز بيمارستان بوعلي شهرستان اردبيل انجام شد.  ها: روش
بصورت تصادفي ساده به دو گروه مورد و شاهد  همودياليزي به روش آسان و  در دسترس انتخاب شدند و سپس

دقيقه، تحت  10تقسيم بندي شدند.گروه مورد به مدت يك ماه، هفته اي سه بار ، در روزهاي دياليز، به مدت 
ماساژدرماني قرارگرفتند ولي گروه كنترل طي اين مدت هيچ مداخله اي دريافت نكردند. ابزار جمع آوري داده ها 

ام و سي ام) توسط هر دو گروه تكميل گرديد.  15ايپر بود كه طي سه نوبت(روز هاي شروع و پرسشنامه خستگي پ
گرديد و براي تحليل داده ها و مشاهده ارتباط نتايج از آزمونهاي آماري  SPSS13در انتها نتايج وارد نرم افزار 

استفاده  Repeated Measures ANOVAو  Samples T Test، توصيفي و تحليلي اناليز واريانس
   گرديد.

نتايج نشان داد كه  بين گروههاي مختلف مورد آزمايش در زمان شروع مطالعه و انتهاي مطالعه يافته ها: 
تا انتهاي مطالعه   15و همچنين روز  15) و در بين زمان شروع تا  روز p=003/0تفاوت معني داري وجود دارد(

اريانس نشان داد كه بين گروههاي مورد مطالعه در اتمام داري مشاهده نشد. همچنين تجزيه وتفاوت معني
  .)p>05/0مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد(

روز منجر به كاهش خستگي و احساس  30مطالعه حاضر نشان داد كه ماساژ درماني به مدت گيري: نتيجه 
 راحتي در بيماران شد.

 
 
 
 
 
 


